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Inleiding 

Stad en platteland staan in de Utrechtse geschiedschrijving al weer enige jaren 
volop in de belangstelling. Zo zette Utrechts gemeentearchivaris J. E. A. L. Struick 
in 1981 zijn visie uiteen op de verhoudingen tussen Utrecht en het platteland in de 
middeleeuwen', en in 1983 verscheen het magistrale boek van zijn collega van het 
Rijksarchief C. Dekker over het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen2. In dit 
artikel komt een onderwerp ter sprake dat lang genegeerd is. namelijk de betekenis 
van de buitengerechten van de stad Utrecht voor de relaties tussen stad en platte
land. 
De rechtshistoricus P. W. A. Immink schreef als eerste uitgebreid over de buiten
gerechten5. Naast zijn behandeling van de stadsvrijheid en de banmijl viel dit niet 
erg op. Hij beschreef de buitengerechten slechts schetsmatig en liet een definitie 
ervan achterwege. Zonder veel redenen ging hij bij zijn interpretatie uit van één 
enkel buitengerecht, de Bemuurde Weerd4. Buitengerechten waren volgens 
Immink niet meer dan een soort lage rechtbanken. 
De namen van de buitengerechten doen echter anders vermoeden. Bemuurde 
Weerd, Wittevrouwen, Lauwerecht, Abstede en Tolsteeg zijn immers nu nog 
namen van Utrechtse wijken. Ook in de middeleeuwen woonden daar al mensen. 
Onderzoek naar hen bleef zeer beperkt, omdat zowel rechtshistorici en mediëvis
ten als kenners van de agrarische geschiedenis of van stadsgeschiedenis de buiten
gerechten niet konden plaatsen binnen een duidelijk kader. Toch lijken deze gebie
den al op het eerste gezicht een ontmoetingsplaats bij uitstek tussen stad en 
platteland. Dat spreekt voor zich met hun ligging buiten de muren en met de aan
wezigheid van echte straten. De Bemuurde Weerd was nota bene de enige om
muurde voorstad van Utrecht. 
Waren de buitengerechten niet meer dan rechtbanken? Klopt Imminks beschrij
ving verder wel? Is er een definitie mogelijk van buitengerechten en waarin ligt 
hun betekenis? Op zoek naar antwoorden op deze vragen bood het standaardwerk 
van D. M. Nicholas, Stad en platteland in de middeleeuwen (Bussum 1971) wei-

Dil artikel is een bewerkle versie van mijn doctoraalscriptie, Kondom Utrecht. De buitengerechten 
van de stad Utrecht in de vijftiende eeuw (RU Utrecht. 1988). Een eerdere bewerking verscheen als 
Tolsteeg tussen stad en platteland. Een buitengerecht van de stad Utrecht in het Kromme Rijn
gebied'. Tussen Rijn en Lek. 2.3 (1989) 9-32. Voor hun opmerkingen wil ik hier jkvr. prol", dr. J. M 
van Winter, mevr. drs. J. Toussaint Raven en mevr. dr. Y. M. Donkersloot-de Vrij bedanken. 

1 J.E.A.L. Struick. 'Utrechts Beziehungen zum flachen Land im Mittelalter'. Hansische Geschichts
blätter, 99 (1981) 1-9. 
C. Dekker. Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie 
(Zutphen. 1983). 

' P. W. A. Immink. 'De stadsvrijheid van Utrecht', in: Opstellen aangeboden aan prof.jhr. dr. D. G. 
Rengers Hora Siccama 1906-1942 (Utrecht, [1942]) 314-343. 

: Dekker. Kromme Rijngebied, 542. n. 17. 
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nig steun. Met behulp van Dekkers boek komt men veel verder, hoewel het de bui
tengerechten slechts zijdelings noemt. 
In het vervolg hanteer ik de volgende definitie van buitengerechten5. Dit zijn 
gebieden in de stadsvrijheid die woonkernen bezaten en waarvan de bewoners als 
buurraden fungeerden in de plaatselijke rechtbank. Het betreft hier de tijd tussen 
ongeveer 1340 en 1539. Omstreeks 1340 schrijft men in het oudste Utrechtse 
rechtboek, het Liber Albus of Witte Boek, namelijk voor het eerst over buurraden 
in de Bemuurde Weerd". In 1539 bevestigt landvoogdes Maria van Oostenrijk de 
toenmalige status van de buitengerechten zowel in juridische als geografische zin7. 
Deze beperking in tijd is ook nodig vanwege de hoeveelheid bronnen, waarvan er 
meer zijn dan men zou verwachten. 
Naast de beperking in tijd valt er niet te ontkomen aan een beperking van het aan
tal te bespreken buitengerechten. De keus voor slechts één buitengerecht mag 
mager lijken, maar is dat niet. Over gebrek aan bronnen kan men in dat geval niet 
klagen. Verder is het gekozen gerecht, Tolsteeg, niet zo uitzonderlijk dat het niet 
typisch mag heten. Abstede daarentegen is het meest landelijke buitengerecht, ter
wijl de Bemuurde Weerd zoals gezegd een heuse voorstad is. Immink heeft boven
dien niet het archief van de balije van Utrecht van de Duitse Orde benut: juist voor 
Tolsteeg vindt men daarin vrij veel materiaal. Wie zal ten slotte ontkennen dat 

3 Vervaart, Rondom Utrecht, 13. 22. 45. 61. Voor/over niet naar andere literatuur wordt verwezen dient 
de scriptie als uitgangspunt. 

"Immink, 'Stadsvrijheid'. 326. n. 13: De middeleeuwse rechtsbronnen dei' stad Utrecht {MRU). S. 
Muller Fzn. ed. ('s-Gravenhage, 1883) I, Liber Albus, 27-28, keur nr. LXII. 2. 

' Immink, 'Stadsvrijheid'. 316-321. 
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Tolsteeg een gebied is vol afwisseling? De Vaartse Rijn, de Kromme Rijn, de 
Tolsteeg als straat, de Ganssteeg met het Sint-Joostsgasthuis. de Gansweide en de 
Covelswaderwetering roepen genoeg vragen op. 
Er is echter nog een reden om juist Tolsteeg te bestuderen. Tolsteeg ligt tussen de 
Vaartse Rijn en de Kromme Rijn. in de uiterste noordwesthoek van het Kromme 
Rijngebied. Dekker heeft een aparte behandeling van Tolsteeg en de hele stadsvrij-
heid afgewezen omdat 'vanwege de grote invloed van de stad het gebied binnen 
de vrijheid nauwelijks als een plattelandsdistrikt aangemerkt kan worden'". In 
weerwil hiervan schrijft hij ook over Tolsteeg, sterker nog, hij geeft en passant de 
grenzen van Tolsteeg aan, en daarbij blijft het niet. 
In het nu volgende vergelijk ik Dekkers uitspraken over Tolsteeg met mijn onder
zoek. Verder vergelijk ik de situatie in Tolsteeg met die in het Kromme Rijn
gebied. Er bestaan bijvoorbeeld in dat gebied zogenaamde mini-gerechten. Is er in 
Tolsteeg een vergelijkbaar tweede gerecht? Hoe stedelijk is Tolsteeg als ook daar 
een mini-gerecht lag? De invloed van stad en platteland blijkt ook uit de gegevens 
over werk, rijkdom, status, de religieuze praktijk en agressie. We beginnen echter 

' Dekker, Kromme Rijngebied, 25. 
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met de juridische organisatie van het buitengerecht en de werking ervan. Er volgt 
een beschrijving van de grenzen van Tolsteeg. Bij de topografie beperk ik me tot 
de Tolsteeg en de Ganssteeg, de Vaartse Rijn en de Kromme Rijn. Tot slot zal blij
ken in hoeverre Tolsteeg landelijk of stedelijk was. 
Verwijzingen zijn - waar mogelijk - naar Dekker of naar mijn scriptie. Telkens als 
dat strikt noodzakelijk is, staan in de noten exact de bronnen aangegeven. Gezien 
het onderwerp komen hier de bronnen uit het gemeentearchief meer naar voren 
dan in Dekkers boek het geval was, maar zijn opsomming van archivalia is voor 
een groot deel van kracht voor dit artikel'. 

De juridische organisatie in Tolsteeg 

In hoeverre geleek deze organisatie op die van het platteland of in de stad Utrecht? 
Bij zijn besluit om de stadsvrijheid niet te bespreken gaat het Dekker om wezenlij
ke juridische en politieke verschillen tussen het Kromme Rijngebied en Utrecht. 
Argumenten ter zake zouden dan ook voor de hand moeten liggen. Voor een goed 
begrip ervan volgt echter eerst iets over het recht te Utrecht. 
De Utrechtse keurboeken met besluiten, verordeningen en vonnissen zijn afkomstig 
van de raad. Dat Utrecht raadsrechtspraak kent is uitzonderlijk in de Noordelijke 
Nederlanden, waar de steden in alle andere gevallen schepenrecht hanteren. De 
raad wist de competentie van de schepenen in zekere mate in te perken. In hoofd
zaak bemoeiden de schepenen zich met civiele zaken, bijvoorbeeld met conflicten 
over grondbezit. Uit Der Scepene boek, het rechtsboek van de schepenen, blijkt dat 
zij zich ook inlieten met buitengerechten als Lauwerecht en Tolsteeg1". De zaken 
echter waarin de doodstraf kon worden geëist, de zogenaamde halsmisdrijven, trok 
de raad aan zich, ook als zulke misdrijven waren gepleegd in de stadsvrijheid. 
Welke taken bleven er dan nog over voor de buitengerechten als rechtbanken? Wat 
deden de buurraden in hun functie? De buitengerechten fungeerden als zogeheten 
lage of dagelijkse gerechten, rechtbanken voor alle zaken behalve halsmisdrijven. 
De schepenen van Utrecht vormden de beroepsinstantie voor de vrijwillige recht
spraak, rechtshandelingen op verzoek, zoals het beoorkonden van overdrachten. 
Andere rechtszaken dienden voor de Utrechtse raad. Vele vonnissen en besluiten 
in het Raads Dagelijks Boek en het Buurspraakboek getuigen nog hiervan". 
De buitengerechten waren dus vooral instanties voor de vrijwillige rechtspraak. 
Van de schout en buurraden in Tolsteeg zijn verrassend veel oorkonden bewaard 
gebleven. Er moeten ook gerechtsboeken zijn bijgehouden, maar daarvan zijn er 
slechts voor de Bemuurde Weerd bewaard12. De schouten en buurraden hielpen 
verder mee bij het innen van het morgen- en huisgeld, belastingen op grond- en 
huisbezit die de bisschop en staten van Utrecht regelmatig oplegden1'. 
In Tolsteeg was de lage of dagelijkse rechtsmacht in handen van de bisschop. 
Deze benoemde een schout, soms een vertrouweling, soms iemand die ook elders 

'Idem, 17-21: Vervaart, Rondom Utrecht, 147-152. 
1(1 MRU, II, Der scepene boeck. 64-67. 92-99. 116-123. 150-161. 176-1 S3. 
' D. A. Berents, Misdaad in de middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middel-

eeuwse Utrecht (2e dr.. Zutphen. 1984) 5-8; Der stat daghelix boec (RDB), GAU. Stadsarchief. 1, 13. 
Dit is een boec. daer men al de buerspraken (in scriven) zei (BSB). idem. 16. 

12 Gerechtsboeken van den Weerde, GAU, Stadsarchief, 1. 721. 
' J. G. Avis. De directe belastingen in het Sticht Utrecht aan deze zijde van de IJ sel tol I52H (Utrecht. 

1930)25.35-36. 
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schout was. in dat geval vaak ook binnen de Nicolaasparochie waaronder Tolsteeg 
viel. Het kwam ook voor dat buurraden opklommen tot schout. Zeker in de eerste 
helft van de vijftiende eeuw speelden familierelaties daarbij een belangrijke rol. 
want een zoon werd gemakkelijker schout als zijn vader al buurraad was geweest. 
Een zekere Coenradus wordt in 1366 voor het eerst als schout genoemd. Volgens 
een Utrechts rechtsboek konden een jaar later de Tolstegers en de inwoners van 
het buitengerecht Lijnpad. ook Catharijne genoemd, in hoger beroep gaan tegen 
aanklachten van hun schouten bij een tweehoofdige raadscommissie. De eerste 
bekende oorkonde van de schout en buren van Tolsteeg dateert uit 1370. In 1415 
valt in Tolsteeg voor het eerst de term buurraden. Immink had daarentegen pas 
voor het jaar 1395 een vermelding van een schout in Tolsteeg gevonden11. 
Immink hechtte veel waarde aan de term buurraden. Dit bleek niet geheel terecht 
te zijn. Tot in 1432 spreken de oorkonden van de schout en buren ook over andere 
lieden: 'lantghenoten ende bueren' in 1411 en 1424. en 'buerlude' in 1393. In 
Tolsteeg zijn er eerst in 1535 schepenen1'. 

Nu zijn er in het middeleeuwse Kromme Rijngebied overal heemraden, buren, 
landgenoten en soms schepenen. Die laatste kenden we al uit de stad . Voor de 
Hoge en Lage Weide ten westen van Utrecht was er vanaf 1432 een college van 
weidegraaf en heemraden. De oorkonden van het buitengerecht Tolsteeg tonen niet 
direct navolging aan van de stedelijke of de regionale terminologie. Met andere 
woorden, in dit opzicht vormen deze oorkonden slechts een zwakke graadmeter 
voor de invloed van Utrecht of het Kromme Rijngebied. Mogelijk gebruikte men 
de term buurraden om zich te onderscheiden ten opzichte van beide. Het woord 
buurraden zelf laat wel beide invloeden zien, van het platteland met de talloze 
schouten en buren, en van de Utrechtse raadsleden16. 
Een voorval uit 1477 brengt beide polen nog eens duidelijk naar voren. Toen de 
buurraden namelijk bij de raad hun beklag deden over de werkwijze van hun 
klerk, wilden zij een nieuwe klerk benoemen "na hoirre ghewoenten van der 
buerscap'17. Opvallend is hier het woord buurschap, terwijl het buitengerecht aller
eerst van belang was voor de grondbezitters en -gebruikers, op wie volgens 
Dekker de term landgenoten slaat; buren waren de inwoners van een gerecht1". Zit 
er in het citaat een uiting van de vertegenwoordiging van de bewoners, of gaat het 
om een stijlbloempje? Er valt geen definitief antwoord op te geven, maar het is 
wel frappant dat de stad Utrecht ook de term buur hanteerde. Het Buurspraakboek 
bevatte formeel de besluiten van de gezamenlijke Utrechtse buren. Uiteraard was 
dit in feite niet meer het geval: slechts weinigen konden en wilden bij de zogehe
ten buurspraken, vergaderingen, in de Buurkerk (!) aanwezig zijn. Buurraden 
waren gewoon leden van een gerecht, niet anders dan hun collegae elders. In hun 
naam schemert een glimp van een middeleeuws ideaal binnen de alledaagse juridi
sche werkelijkheid. 

De buurraden van 1477 klaagden bij de Utrechtse raad over hun klerk. Uitein
delijk kregen zij opdracht hun gerechtsboek over te dragen aan nieuwe buurraden. 
Dat brengt ons op het punt van de wisseling. De buurraden van 1472 keerden in 

M Immink. 'Stadsvrijheid', 363; Vervaart, Rondom Utrecht. 40-42, 45. 
15 Idem. 44-45: Immink. 'Stadsvrijheid'. 363-364. 
16 Immink. 'Stadsvrijheid'. 385; Vervaart. Rondom Utrecht. 21. 45; Dekker. Kromme Rijngebied, 553. 

RDB. 1477. f. 36v-39r, 42r-v (over het tijdvak 9 mei-6 October). 
" Dekker, Kromme Rijngebied, 540. 
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1475 terug. De oorkonden van één jaar vermeldden niet steeds dezelfde buurra-
den. Het is niet bekend waar de schout en buurraden van Tolsteeg bijeenkwamen. 
Voor het Kromme Rijngebied is dat vaak wel bekend, maar ook daar traden binnen 
één jaar verschillende mensen op als buren. In 1464 was er voor Tolsteeg nog eens 
sprake van nieuwe buurraden, maar het lijkt erop dat Tolsteeg op dit vlak het 
Kromme Rijngebied volgde. 
De stad bemoeide zich in vele opzichten met de buitengerechten. In het Liber 
Albus van circa 1340 begint dit, onder andere met een bepaling dat de vechtkeu-
ren, de bepalingen aangaande het gebruik van geweld, ook van kracht waren voor 
de gerechten buiten de muren. De bepaling uit 1367 over het in hoger beroep gaan 
bij de raad biedt de Tolstegers meer bescherming. In 1374 verleent de raad de 
bewoners van de gerechten buiten de muren die oorlogsschade hebben geleden 
gratis het burgerschap. Vanaf 1424 moeten zowel de buurraden als de bewoners 
van Tolsteeg een eed afleggen aan de stad. De nieuwe bewoners zweren trouw aan 
de stad en de gilden, en tevens aan de buren van Tolsteeg. Dit alles wijst op grote, 
maar niet eenzijdige invloed van de stad. 
Over de naleving van de vechtkeuren zijn in het tijdvak 1477-1528 registers bijge
houden. Twee raadsleden noteerden daarin als vechtkeurmeesters steeds drie 
maanden lang getuigenverhoren naar aanleiding van overtredingen. Ze bekeken of 
de zaken voor de raad moesten dienen en welke straf geëigend was'9. Bij de uitoe
fening van hun taak kregen de keurmeesters niet ambtshalve hulp van de schout en 
buurraden. Het buitengerecht was geen onderrechtbank of hulppolitie. De 
Tolstegers kregen rechtstreeks te maken met de keurmeesters, en nadien zonodig 
met de raad. Straks zal blijken dat uitgerekend deze bron, waarin de macht van de 
stad zich zover lijkt uit te strekken, tegelijkertijd toont dat het dagelijks leven in 
Tolsteeg vaak zijn gang gaat geheel buiten de stedelijke invloed om. 

De grenzen van Tolsteeg 

Aan de west- en noordzijde van Tolsteeg vormen de Vaartse Rijn en Kromme Rijn 
belangrijke delen van de grenzen van dit buitengerecht. Bij de exacte vaststelling 
van deze grenzen staan vooral de gegevens ten dienste uit het al genoemde besluit 
van Maria van Oostenrijk uit 1539, een afbeelding uit 1541 die Evert van Schayck 
naar aanleiding hiervan schilderde, en een kaart uit 1696, uitgegeven door Caspar 
Specht met als basis het besluit van 1539'". Met behulp van de kaart van Specht is 
kaart nr. 1 vervaardigd. Daarnaast zijn de kaarten van belang die Dekker liet teke
nen van de gerechten in het noordwesten van het Kromme Rijngebied en van de 
ontginningen onder Bunnik en Vechten. Tezamen verschaffen deze bronnen de 
nodige informatie over de precieze grenzen van Tolsteeg. Dekker stelde namelijk 
de grenzen vast van de gerechten die aan Tolsteeg grensden: Raven, Kleine Kop-

15 Berents. Misdaad in de middeleeuwen. 9. 10. 21. 67-69: Registers van getuigenverhoren voor keur
meesters van den raad wegens vechtkoeren, 1477-1528, GAU, Stadsarchief, I. 234. Zie G. M. de 
Meyer en E. W. F. van den Elzen, 'Het zwakke geslacht in Utrecht. Enkele momentopnamen van 
mannen en vrouwen uit de late middeleeuwen'. Jaarboek Oud-Utrecht (JBOU) 1986, 70-77, en 
dezelfden, Min en onmin. Mannen en vrouwen over hun omgang aan liet einde van de vijftiende 
eeuw (Hilversum, 1989). 

" Y. M Donkersloot-de Vrij. Kaarten van Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de 
stad uit vijf eeuwen Utrecht (Utrecht. 1989) nr. 138: schilderij door Evert van Schayck. 1541: nr. 
140*1: Caspar Specht. 1696. 
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pel, Grote Koppel en Maarschalkerweerd21. De gemeenschappelijke grenzen lever
den mede het resultaat op dat is weergegeven op kaart nr. 2. 
In gedachten kan men een wandeling maken langs de middeleeuwse grenzen van 
Tolsteeg. Tegenwoordig zouden we om de wijken Tolsteeg en Lunetten moeten 
wandelen. Vanaf de Kromme Rijn bij Maarschalkerweerd en de Galgenwaard gaat 
het langs een naamloos slootje in zuidelijke richting naar de Kovelaarsbrug. Bij 
die brug volgt de grens verder de Covelswaderwetering - langs Maarschalker
weerd - tot aan het gerecht Grote Koppel, vervolgens langs de Koppeldijk tot aan 
boerderij De Koppel. Daarna loopt de grens pal west naar de Laagravensedijk. 
vanaf deze dijk langs de Hoogravensedijk naar het noorden en buigt met deze afin 
de richting van de Vaartse Rijn. Tot aan de stadssingel vormt dit water de west
grens, behalve bij de uitmonding in de singel. Uit de oorkonden van het gerecht 
Tolsteeg blijkt dat een klein gebied aan de westzijde van de Vaartse Rijn ook bij 
Tolsteeg hoorde. Er lag in de buurt van de huidige Bleekstraat een klein huizen
blok, dat Jacob van Deventer al omstreeks 1569 tekende op zijn bekende 
plattegrond van Utrecht". De grens van Tolsteeg loopt tot slot vanaf de uitmon
ding van de Vaartse Rijn in de stadsbuitengracht, en door dit water naar de 
Kromme Rijn, welke rivier aan de noordkant de grenzen voltooit. 

De loop van de Tolsteeg en de Ganssteeg 

Tot nu toe is er afwisselend geschreven over Tolsteeg en over de Tolsteeg, over het 
buitengerecht en een gelijknamige straat. In Utrecht bestaat nog steeds een wijk 
Tolsteeg, maar geen straat van die naam. Wel is er nog een Gansstraat. Waar pre
cies liepen de Tolsteeg en de Ganssteeg in de middeleeuwen? Jammer genoeg zijn 
er geen directe aanwijzingen in de middeleeuwse bronnen over het precieze ver
loop van beide straten. Daarom mag men ook niet zonder meer aannemen dat de 
Gansstraat de geasfalteerde en verbrede opvolger is van de Ganssteeg. Liep de 
Tolsteeg misschien op de plaats van de huidige Gansstraat, of langs de Vaartse 
Rijn, misschien zelfs aan beide zijden hiervan? Heetten zowel de Ooster- als de 
Westerkade ooit Tolsteeg? 
In één opzicht verschillen wij nog niet zo erg van de middeleeuwers: we springen 
vaak gedachteloos om met straatnamen. Heel zelden lichten we een straatnaam 
toe. De middeleeuwse bronnen bieden in dat opzicht evenmin veel opheldering. 
Het is onmogelijk om onbetwistbaar vast te stellen waar de Tolsteeg en de Gans
steeg liepen. De bronnen maken het wel mogelijk om voorzichtig enkele overwe
gingen neer te schrijven. 
Na 1122, het tijdstip waarop de Kromme Rijn werd afgedamd, is de Vaartse Rijn 
de belangrijkste vaarroute geworden2'. Daaruit volgt volgens mij dat de weg of de 
wegen langs de Vaartse Rijn belangrijker werden dan de weg langs de Kromme 
Rijn. De weg of de wegen langs de Vaartse Rijn gaan Tolsteeg heten. Er is name
lijk een aanwijzing dat het vreemd zou zijn als de weg langs de Kromme Rijn 
Tolsteeg zou heten. De steeg langs de rivier heette in 1370, eeuwen na de af dam -
ming nog slechts 'die steghe byder Nycrminne'24. De naam Tolsteeg komt daaren-

Dckker, Kromme Rijngebiecl. 414 (ontginningen), 236 (gerechten). 
: Donkersloot-de Vrij. Kaarten van Utrecht, nr. 2. 
; C. Dekker. 'De dam bij Wijk'. Nederlands Archievenblad, 84 ( 1980) 248-266. 

45 



tegen al in 1260 voor. Bij de oprichting van het Sint-Joostsgasthuis in 1377 was er 
sprake van een kapel in de Ganssteeg, de eerste vermelding van die straatnaam25. 
Op de kaart van Van Deventer uit 1569 ligt dit gasthuis aan de straat die nu 
Gansstraat heet. Verder is het niet meer dan aannemelijk dat de belangrijkste weg 
van het buitengerecht zijn naam eraan heeft gegeven. 
Dekker bespreekt de oudste vermelding van de Tolsteeg in 1260. In het licht van 
het voorafgaande wordt zijn interpretatie ervan minder vanzelfsprekend. De oor
konde uit 1260 betreft een ruil van goederen, waarbij twee erven zijn betrokken 
'in fine platée, que Thollersteghe nuncupatur. versus Heymstede'26, in vertaling: 
aan het einde van de straat die Tolsteeg wordt genoemd, richting Heemstede. 
Volgens Dekker betreft deze passage de Koppeldijk, 'want inderdaad liep de 
Koppeldijk naar het verlengde van de Tolsteeg bij de Kovelaarsbrug'27. Tegen deze 
interpretatie zijn de volgende bezwaren in te brengen. De oorkonde van 1260 
noemt de naam Koppeldijk niet. Verder geeft Dekker in het geheel geen bron aan 
voor zijn localisering van de Tolsteeg bij de Kovelaarsbrug. Kennelijk vertaalt hij 
'versus' met: naar. Dit woord staat echter in een plaatsbepaling van een perceel. 
Daarin betekent versus meestal: aan de kant van. Een oorkonde over de Rijswaert 
uit 1259 interpreteert Dekker bijvoorbeeld terecht op die wijze2". Liep de Tolsteeg 
zoals betoogd echter langs de Vaartse Rijn, dan is het zeker nodig om aan te geven 
aan welke zijde van de Tolsteeg een perceel ligt. Met 'versus Heymstede' is naar 
mijn mening in 1260 de oostkant van de Vaartse Rijn bedoeld. Heemstede ligt tus
sen Houten en Jutphaas. De uitdrukking 'versus Jutphaes' kan men zich voorstel
len met als feitelijke betekenis: aan de westzijde van de Vaartse Rijn. Over een 
concreet voorbeeld ervan beschikken we echter niet. Mijn conclusie is dat de oor
konde van 1260 niet op de Koppeldijk slaat, maar op de Tolsteeg. De Koppeldijk 
komt uit op het verlengde van de Ganssteeg bij de Kovelaarsbrug. 
Men kan overigens vanuit de Tolsteeg langs de Vaartse Rijn wel degelijk Heem
stede bereiken. In dat geval volgt men de Hoogravense en de Waaiensedijk die uit
eindelijk op de Koppeldijk uitkomt. De Koppeldijk heette ook Heemstederdijk, en 
verder zuidelijk bij Vuilkop vond Dekker zelfs de naam 'Statwech' voor deze 
dijk2". Nabij de oostkant van de Vaartse Rijn in Hoograven ligt nog altijd de zoge
heten Oude Kerkweg. Met die kerk is waarschijnlijk de Nicolaaskerk bedoeld. 
Langs de Vaartse Rijn zou een of ander pad gelegen kunnen hebben dat in rechte 
lijn de kortste weg naar Heemstede was. In de Tolsteeg was er langs het water een 
jaagpad. Dekker heeft eigenlijk wel gelijk als hij stelt dat de Tolsteeg in Heem
stede uitkomt: zijn vertaling versus met naar is in die zin juist. Alleen staat de oor
konde van 1260 zelf deze vertaling niet toe. Al met al is er nog geen archiefstuk 
bekend waarin kort en krachtig staat dat de Ganssteeg naar de Kovelaarsbrug liep 
of naar de Koppeldijk. 

:4 Goederenregister van het Bartholomeusgasthuis. Liher Hospitalis Sancti Bartholomei, GAU. Be
waarde Archieven, II, 1619, f. 55r (1370 april 21 ), een afschrift uit circa 1412 van de oudst bekende 
oorkonde van schout en buren van Tolsteeg. 

- GAU, Bewaarde Archieven, II, 2505 (1377 juni 28). uitgegeven door S. Muller F/n.. 'Stichtings-
brieven van Utrechtsche gasthuizen'. Archief voor de Geschiedenis van liet Aartsbisdom Utrecht, 42 
(1905)42-148, aldaar 67-70. 

:" Dekker, Kromme Rijngebied, 245. n, 168; Oorkondenboek van hel Sticht Utrecht tot 1301, III. 
('s-Gravenhage. 1949) nr. 1523 ( 1260 juni 1). 

" Dekker. Kromme Rijngebied. 245. 
-'Idem, 267. 
29 Idem, 216, n. 153. 
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De Krommerijn met boerderijen. Pentekening door J. Versteegh, 1757. Amersfoort, Fiel •RAU. 

De Kromme Rijn bij Tolsteeg 

De naam Kromme Rijn geeft bij de eerste aanblik geen enkel probleem. Voor het 
eerst komt hij echter pas voor in de zestiende eeuw'". De loop van de Kromme 
Rijn kan enige verwarring brengen: net buiten Utrecht vertakt hij in twee stromen. 
De noordelijke tak liep eeuwenlang langs de Abstederdijk en mondde vlak naast 
de andere tak uit in de stadssingel; de tegenwoordige Minstroom mondt tegenover 
de Nieuwegracht uit in de stadsbuitengracht. De zuidelijke tak die nu Kromme 
Rijn heet, loopt tussen Abstede en Tolsteeg door en komt bij de Oudegracht uit in 
de stadsbuitengracht. 
Hoe heette deze zuidelijke tak in de middeleeuwen? Er komen hiervoor twee 
namen in aanmerking, ten eerste de RUn en ten tweede de Nyminne, vaak 
Nyerminne gespeld. Dekker maakte duidelijk dat men de naam RUn gebruikte 
voor de Vaartse Rijn. Hij bewees dat ondermeer met een stuk uit 1461, waarin de 
RUn bij Laag Raven stroomt; daarlangs liep de Kromme Rijn beslist niet51. Ziet 
Dekker dan Nyminne, de Nieuwe Min, als naam voor de Kromme Rijn bij 
Tolsteeg? Nee, volgens hem slaat deze naam op de Minstroom32. Ook die bena
ming heeft echter geen middeleeuwse afstamming. Het zou te ver voeren om ons 
in dit verband ook nog te buigen over de naam van de noordelijke tak. 
Dekker schijnt gewoon ervan uit te gaan dat beide takken dezelfde naam droegen: 
zowel de Kromme Rijn als de Minstroom duidde men aan als de Nieuwe Min. Als 
bewijs citeert Dekker een stuk uit 1533 over de schouwbevoegdheid van het 
waterschap Vechter- en Wulverbroek, een bevoegdheid 'van den weteringe die 
strekkende is beneven Oudewulven tot na de Nyeuwe Minne wert"5. Met de 
genoemde wetering doelde men op de Oudwulverbroekse of Covelswaderwete-
ring. Het is zonneklaar dat die wetering uitmondt in de Kromme Rijn. Dekker 

"'"Idem, 238. n. 140: in ieder geval al in 1581. 
"Idem, 617-618. n. 17. 
"Idem, 177.421,613. 
33 Idem, 613, n. 4 en de kaart op p. 612. 
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maakt hier echter geen aantekening welke Rijntak is bedoeld. Veronderstelt hij 
werkelijk stilzwijgend dat men in 1533 de Minstroom bedoelde, de noordelijke 
tak? Dat is heel onwaarschijnlijk. 
Men kan zich trouwens afvragen op welk water de naam Nieuwe Min slaat in de 
oorkonden van de schout en de buren van Tolsteeg. Ook hun oorkonden geven 
overigens aan dat met RUn de Vaartse Rijn wordt bedoeld'4. Zou Nieuwe Min in 
deze oorkonde op de Minstroom slaan, dan betreffen ze niet Tolsteeg, maar het 
gerecht Abstede. Voor Abstede vaardigde het eigen college van schout en buurra-
den oorkonden uit. In de bronnen over Tolsteeg slaat de naam Nieuwe Min in 
ieder geval op de Kromme Rijn. De Nieuwe Min zou echter tegelijk de naam voor 
de Minstroom kunnen zijn in de bronnen over Abstede. 
Een toevoeging aan deze conclusie; het is op zijn minst hinderlijk te noemen dat 
Dekker zo terloops de term Nyminne interpreteert Hij noemt Nyminne en Min
stroom slechts driemaal, en dan nog zeer kort". Hij stelt in die gevallen steeds dat 
met Nyminne de Minstroom is bedoeld. Een bron voor deze interpretatie of andere 
dwingende redenen geeft hij niet. Zolang het Abstede betreft, zou dit zeker juist 
kunnen zijn. Na zijn expliciete stelling over het weglaten van de stadsvrijheid lijkt 
het vreemd om nog van Abstede te reppen. Dekker maakt verder heel duidelijk dat 
hij Abstede wel moet noemen vanwege de afwateringsproblematiek van Oost
broek en Oostveen*. Het moge duidelijk zijn dat Dekkers beslissing vérgaande ge
volgen heeft. Het lijkt me niet dat het zijn bedoeling geweest is om de indruk te 
wekken dat er niets méér te zeggen valt over de Nieuwe Min en Minstroom. De 
bronnen over Abstede liggen wel degelijk amper bestudeerd te wachten op degene 
die de twijfels zal wegnemen over de middeleeuwse naamgeving van de verschil
lende Rijntakken. 

Zijn de mini-gerechten in het Kromme Rijngebied uniek? 

Dekkers hoofdstuk over de gerechten is een meesterstuk. De paragraaf over de 
mini-gerechten is zeer verhelderend". 
Met de term mini-gerechten schept hij een nieuwe categorie voor ruim veertig 
gerechten. De opsomming van de kenmerken van deze gerechten door Dekker valt 
kort samen te vatten. In zo n mini-gerecht kon de normale uitoefening van de 
dagelijkse of lage rechtsmacht en van de vrijwillige rechtspraak - bijvoorbeeld 
inzake overdrachten - amper of niet plaatsvinden, omdat het aantal bewoners en 
geërfden gering was. Bovendien was de oppervlakte van een mini-gerecht klein, 
nauwelijks één hoeve - 16 morgen, ongeveer 13'A hectare - of twee hoeven. Een 
volgend kenmerk was de wijze van ontstaan. Vrijwel alle mini-gerechten vonden 
hun oorsprong in de uitgifte van grond door de bisschop aan zijn ministerialen, 
dienstlieden. De lage rechtsmacht, de tijns en tiend waren bij de grond inbegrepen. 
Dat gebeurde niet met de bedoeling om nieuwe gerechten te scheppen. De bis
schop wilde de bezitter van een mini-gerecht gerechtsvrijdom verlenen, zodat de 
dienstman niet meer onder de plaatselijke schout viel. Op die manier kon de bis
schop zijn ministerialen ook vrijstellen van de betaling van tijns en tiend. 
•4 Archief van de Ridderlijke Duitse Orde. Balije van Utrecht. 958 (1393 maart 27). 
" Dekker, Kromme Rijngebied, 177, 421, 613. 
"Mem,176-182. 415-419. Zie ook J. M. van Winteren A. L. P. Buitelaar. 'Stad en veen in Utrecht, toe

gelicht aan de gerechten Oostveen en Herbertskop', JBOU 1988, 9-34. 
" Dekker, Kromme Rijngebied, 568-578. 
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Eén van de grootste verrassingen van mijn onderzoek was de vondst van een twee
de gerecht binnen het grondgebied van het buitengerecht Tolsteeg. Het is het 
gerecht buiten de Gansspoort. een voorpoort van de Tolsteegpoorten, ook wel het 
gerecht in de Ganssteeg genoemd. Immink had terloops geschreven over een klein 
gerecht Soesbergen, zonder enige bronvermelding. Het gerecht in de Ganssteeg is 
daarvan de voorlopen en ligt ongeveer aan weerskanten van de Ganssteeg. dus 
ook op de plaats van de begraafplaatsen Soesbergen en Covelswade. 
Oorkonden uit 1434 en 1436, waarin sprake is van overdracht van rechten op per
celen ten overstaan van schout en buren'*, zijn de vroegste bronnen over dit ge
recht. In deze oorkonden sprak men over het gerecht buiten de Ganspoort. Die for
mulering staat verder slechts in één oorkonde uit 144839. Dan is er een gat tot 
1535. wanneer de stukken ineens van een gerecht in de Ganssteeg spreken'". Uit 
een akte van belening uit 1535 blijkt dat we met één en hetzelfde gerecht hebben 
te maken. Dirk van Zuilen van de Haar werd door Reinoud van Brederode. heer 
van Vianen, beleend met 24 morgen in de Tolsteeg, inclusief de lage rechtsmacht41. 
Enige andere stukken steunen deze reconstructie, vooral een belastingregister. een 
manuaal van het morgengeld, dat de Ganssteeg zelfstandig, kennelijk als een apart 
gerecht opvoert. Dit register noemt in de Ganssteeg nog geen twintig namen42. 
Deze gegevens nodigen uit tot een vergelijking met Dekkers definitie. Er bestaan 
van dit gerecht slechts enkele oorkonden: twee ervan betreffen overdrachten en 
verpachtingen (1434 en 1436), één stelt dat een verpachting voor dit gerecht dient 
plaats te vinden (1448), en twee bevatten getuigenverklaringen (1535). Het aantal 
bekende zittingen van schout en buren is derhalve gering. Het manuaal van het 
morgengeld wijst uit dat er weinig mensen woonden in de Ganssteeg. De akte van 
belening uit 1535 brengt dit gerecht ook dichter bij Dekkers definitie: dit leen van 
24 morgen was zeer waarschijnlijk een bisschoppelijk achterleen. Ooit hoorden de 
24 morgen bij de lenen van het huis Vianen, en de bezittingen hiervan waren zeker 
in de dertiende eeuw bisschoppelijke lenen45. Kortom, in oppervlakte, oorsprong 
en dagelijkse praktijk sluit het gerecht in de Ganssteeg grotendeels aan bij Dek
kers definitie. Ook in de stadsvrijheid bestond dus een mini-gerecht in de Gans
steeg. Terugkomend op het ontbreken in Dekkers studie van de stadsvrijheid en de 
daarbinnen gelegen gerechten herinner ik eraan dat tot nu toe de mini-gerechten 
alleen in het Kromme Rijngebied waren aangetroffen44. Het verschil in 'landelijk
heid' tussen deze streek en de stadvrijheid blijkt kleiner dan Dekker stelde, ten
minste in juridisch opzicht. De institutionele ontwikkeling in de Ganssteeg vormt 
een argument om Tolsteeg toch tot het Kromme Rijngebied te rekenen. 

'• GAU. Bewaarde Archieven. II. 1372-1 (1434 december 2) en 1372-3 (1436 januari 8). 
'" Idem, 1432 ( 1448 november 21 ). 
4(1 Archief Duitse Orde. 1168 (1535 mei 26: in inventaris bij vergissing 15301. 1169 ( 1535 mei 28). Zie 

ook Dekker. Kromme Rijngebied, 243. 
" Archief van kasteel De Haar, Haarzuilens, 124 (1535 december 23). 
42 RAU. Archief van de Staten van Utrecht vóór de landsheerlijke periode (Staten-L), 368 (oud 146). 
4' Dekker. Kromme Rijngebied. 473. n. 380: 492. n. 502; cf. feiern. 496: Vervaart. Rondom Utrecht, 66. 

n. 74. Dit leen is nog niet geheel bestudeerd. Uit de kaart van de stadsvrijheid naar de situatie in 1539 
door Caspar Specht uit 1696 en de lijst van heerlijkheden en gerechten in de provincie Utrecht in het 
Groot Placaatboek (1729). I. 154. valt bijvoorbeeld af te leiden dat de oppervlakte van het gerecht na 
1535 slechts 1'/: morgen besloeg. De beschikbare perceelsgegevens staan geen volledige reconstruc
tie van de middeleeuwse grenzen toe. 

44 Zie echter A. L. P. Buitelaar. 'Breukelen in de middeleeuwen: landschap-bewoning-rechtsmacht". in: 
Convivium aangenoden aan prof. jkvr. dr. J. M. van Winter (Hilversum, 1988) 105-138, vooral 129-
134. Hij brengt daar Dekkers definitie van een mini-gerecht niet ter sprake. 
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Plattegrond van de stad Utrecht door Jacob van Deventer, 1569/70. Lithografie in kleur naar het ori
gineel in de Bibliotheca Nacional te Madrid. 1916-192.). Weergegeven is het zuidelijke deel van de 
stad met buiten de muren het gerecht Tolsteeg. Foto: GAU. C 2. 959. 

De invloed van stad en platteland op Tolsteeg 

Eén enkel argument maakt Tolsteeg nog niet van een stedelijk tot een landelijk 
gebied. De bronnen over het dagelijkse leven in Tolsteeg dienen bij dit probleem 
betrokken te worden. Blijkt uit die bronnen over het dagelijkse doen en laten van 
de Tolstegers dat hun buurt bij Utrecht hoorde, of dat Tolsteeg in allerlei opzichten 
deel uitmaakte van het platteland? In kort bestek komen hier bronnen op tafel over 
het werk, de rijkdom en status, de religieuze praktijk en de agressiviteit van 
Tolstegers. 

De Tolstegers en hun arbeid 

De schutmeester was de financiële ambtenaar van Utrecht die zorg droeg voor de 
stadsverdediging en de publieke werken. Regelmatig betaalde hij mensen uit 
Tolsteeg, vooral als hij daar ter plekke werk liet verrichten. Zo liet hij in 1472 een 
nieuwe brug bouwen over de Vaartse Rijn: meester-metselaar Aelbert Willamsz., 
de vrachtvoerders Geryt Daemsz. en Aernt Jansz.. buurraad in 1478. die aan de 
brug werkten, waren allen afkomstig uit Tolsteeg45. 
Het Domkapittel was misschien wel de grootste werkgever in de Utrechtse bouw
wereld van de vijftiende eeuw. Tientallen mensen vonden werk bij de bouw van de 

4' Rekeningen van de schutmeester (3e kameraar), GAU, Stadsarchief, i. 630. 1472-1473. f. 30v-32r en 
31v. Zie G. M. de Meyer en A. Graafhuis, Van hoeten en houwen. De Utrechtse schutmeestersreke-
ningen van 1428-1528, hun informatie en de informatica. (Utrecht. 1984) met uitgave van deze reke
ning. 
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gotische kathedraal. Onder de Tolstegers heeft hiervan vooral Beernt Baudericss. 
geprofiteerd. De rekeningen van de bouwplaats, de zogeheten Domfabriek. noe
men hem tussen 1474 en 1481 bijna elk jaar enige malen. In zijn wagen vervoerde 
hij zand. aarde, cement, gewone tegels en bijzondere zoals estrikken. fraai groen 
geglazuurde tegels46. Beernt behoorde echter niet tot de werkers in vaste dienst: hij 
wordt steeds vermeld onder de 'laboratores'. Met dit woord duidde men de losse 
krachten aan. die meestal in stukloon hun uitbetaling ontvingen. Hun lonen waren 
lager dan die van de vaste werklieden47. Tot zover lijkt dit erop te wijzen, dat de 
genoemde Tolstegers maar af en toe als stedelijke werknemers meetelden. Ze kwa
men er slechts aan te pas als de stad werk liet uitvoeren in Tolsteeg of als de 
Domheren om sjouwers of vervoerders verlegen zaten. 
Daarentegen vinden we juist in Tolsteeg duidelijk stedelijke bedrijvigheid. In de 
Vaartse Rijn bij de Tolsteeg was een belangrijke ankerplaats. Tijdens de oorlog 
tussen Gelre en Bourgondië in 1428 wees de raad de Tolsteeg aan als de enige 
plaats waar men turf mocht laden. De raad was beducht voor smokkel van koren 
onder de turven. Aan de kade lagen op een of andere muur loopplanken om het 
aan boord gaan te vereenvoudigen. De schutmeester liet die planken in 1472 repa
reren. Verder was de haven kennelijk eenvoudig geconstrueerd, want in 1487 
slaagden twee mannen erin om deze haven in één nacht onklaar te maken. 
Opmerkelijk is daarbij wel dat de twee ooggetuigen van de vernielingen in hun 
bootje aan het vissen waren. Is 's nachts vissen typerend voor plattelanders of voor 
stedelingen? Besteedden zij hun vrije tijd of oefenden zij hun beroep uit4"? 
Naast Tolstegers in stedelijke dienst waren er velen die in hun eigen bedrijf werk
ten, zoals bakkers, molenaars, smeden, steenbakkers en lijndraaiers. Zij werkten 
onder bepalingen van de Utrechtse gilden. Het aantal beroepen in Tolsteeg is nog 
groter en doet erg stedelijk aan, maar er is geen bij uitstek stedelijk beroep bij, ten
zij dat van lijndraaier. Om deze kwestie niet op de spits te drijven, is het wellicht 
zinniger om het vlak van het werk te verlaten, ofschoon dit onderwerp uitdieping 
verdient. 

De rijkdom van Tolstegers 

Gegevens over de rijkdom van Tolstegers zeggen meer over hun relaties tot stad 
en platteland. Neem alleen het betalen van stedelijke belastingen: in 1493 ontkwa
men zes Tolstegers niet aan betaling in een opgelegde belasting. Hun bijdragen 
zijn in verhouding de hoogste van de inwoners der buitengerechten4". Bij deze 
gelegenheid rekende de stad de Tolstegers en de bewoners van de andere buitenge
rechten evenals de Utrechters binnen de muren tot de belastingplichtigen. 

'Bronnen tor de bouwgeschiedenis van den Dom re Urrecht, II. 1: Rekeningen 1395-1480, N. B. 
Tenhaeff ed. ('s-Gravenhage, 1946) 474. 536. 542. 556. 557. 559: idem, II, 2. Rekeningen 1480/81-
1506107, W. Jappe Alberts'ed. ('s-Gravenhage, 1969) 60, 188. 

17 M. L. Haaften-Krämers. De bouwers van de Dom van Urrecht. 1398-1425 (doctoraalscriptie geschie
denis: Utrecht, 1973); W. H. Vroom. De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen in 
het bijzonder van de Dom van Utrecht (Maarssen. 1981) 358: C. Kwakman en O. Vervaart. 
'Werklieden in de kerkbouw', in: Verslag ran de werkcolleges "Inleiding in tie mediëvistiek" 
1984/85 (Utrecht: Vrije Studierichting Mediëvistiek, RU Utrecht. 1985) 62-70. 

4SGAU, Stadsarchief, i. 234 (Vechtkeuren), II. 1487. 3e seizoen. 15e katern. 10: R. C. Hoffmann. 
'Fishing for sport in medieval Europe: new evidence'. Spéculum, 60 (1985) 877-902. 

'" Lijst van deelnemers aan een (gedwongen) belastingaanslag. 1493, GAU. Stadsarchief. I. 623. f. 31r; 
D.' A. Berents, 'Gegoede burgerij in Utrecht in de 15e eeuw"'. JBOU. 1972 78-92. aldaar. 87-88. 
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Daar staat tegenover, dat de Tolstegers ook bijdroegen in het morgengeld, een 
soort grondbelasting, die kenmerkend was voor het Stichtse platteland. Het manu
aal van het morgengeld van 1459 vermeldt 49 posten in Tolsteeg, dat van 1511 
slechts 18. Deze bronnen noemen Tolsteeg onder een andere naam, Klein 
Kovelswade, wat aanleiding kan geven tot enige verwarring. De verklaring voor 
deze afwijkende naam is dat het morgengeld al werd geheven eer er buitengerech
ten waren, en uit die tijd, de vroege veertiende eeuw, stamt deze benaming, die 
verder slechts in pachtoorkonden voorkomt. Met Groot Kovelswade duidde men 
in de manualen het buitengerecht Wittevrouwen aan. De overige buitengerechten 
treft men in deze registers aan onder hun gebruikelijke namen5". 
Aan een andere belasting op het platteland, het huisgeld, droeg de stad met de 
buitengerechten nooit bij, uitgezonderd in 1507 volgens J. G. Avis51. In het gedeel
te over de Tolsteeg als straat noemde ik al het enige manuaal van hel huisgeld 
waarin de buitengerechten bijdroegen. Het register is niet gedateerd. Begin deze 
eeuw dateerde S. Muller Fzn. het op circa 1530. maar onlangs stelde A. S. Stapel 
1487 als datering voor. Bij beide dateringen ontbreekt ieder argument. De nieuwe 
datering is onwaarschijnlijk nauwkeurig, daar het manuaal niet exact op één jaar is 
te dateren. Als men Avis' opmerking volgt, wordt een datering omstreeks 1507 
reëler. Gezien de namen die erin voorkomen voor Tolsteeg en de Ganssteeg, is dit 
document waarschijnlijk geschreven tussen 1500 en 1510". 

Wat betreft het morgengeld hoorde Tolsteeg in 1459 en 1511 bij het platteland. 
Alleen in het begin van de zestiende eeuw - rond 1500-1510 - hoorde Tolsteeg 
ook voor het huisgeld bij het platteland. Deze gegevens staan enigszins haaks op 
elkaar. Dit feit onderstreept de ligging tussen stad en platteland van een buitenge
recht als Tolsteeg. 

De religieuze praktijk van de Tolstegers 

In het voetspoor van Dekker heb ik de rekeningen geraadpleegd van de Nicolaas-
kerk, de parochiekerk van de Tolstegers5'. Uit de inzameling van 1486-1487 ter 
aflossing van een schuld, blijkt opnieuw de middenpositie van Tolsteeg tussen stad 
en platteland. Er droegen 98 parochianen bij aan deze inzameling, verdeeld naar 
hun woonplaats binnen de parochie. Dit leverde in totaal 6471 wit op, een reken
kundig gemiddelde van 66 wit per gift. In deze bron rekende men met Arnhemse 
guldens, waarbij één gulden 90 wit waard is. Elf Tolstegers gaven samen 902'A 
wit, wat neerkwam op gemiddeld 82 wit. Men zou zonder de bijdragen van 
Tolstegers zijn uitgekomen op 5568'A wit, gemiddeld 64 wit per persoon. Negen 
mensen uit Abstede gaven samen slechts 465 wit, bijna 52 wit gemiddeld per per
soon. Ten slotte gaven tien mensen uit De Bilt liefst 1612'A wit, gemiddeld per 
persoon 161'A wit. Trekken we nu de bijdragen uit Tolsteeg, Abstede en De Bilt af 
van het totaal (6471-2980), dan houden we 3491 wit over, 68 giften van gemid
deld 51 wit. Het resultaat is onthullend: de Abstedenaren droegen gemiddeld iets 
meer bij (52 wit) dan de gemiddelde stedeling (5 1 wit), de Biltenaren driemaal 

*" RAU. Stiite-L. 335 (oud 45) uit 1459 en 351 (oud 5 1 ) uit 1511. 
51 Avis, De directe bekistingen. 33, 95. n. 2. 
,; Zie mijn artikel 'Een manuaal van het huisgeld voor de stadsvrijheid van Utrecht tussen 1500 en 

1510', Maandblad Oud-Utrecht(MBOU), 63(1990)... 
51 Dekker, Kromme Rijngebied, 335. 

52 



zoveel (161 wit). De Tolstegers zaten daar duidelijk tussenin met 82 wit54. 
In de rekeningen zijn drie andere inzamelingen voor de Nicolaaskerk genoteerd. 
Daarin worden niet de woonplaatsen van de gevers aangegeven, maar het was toch 
mogelijk om Tolstegers te identificeren. Bij een inzameling voor onderhoudswerk 
aan de kerk in 1466 gaven de Tolstegers gemiddeld 96 wit tegenover een alge
meen gemiddelde van 104 wit. Hadden de Tolstegers niets bijgedragen, dan was 
dit gemiddelde 1067: wit geweest. Het verschil in 1466 bedroeg slechts 8 wit. 
maar wel in negatieve zin. Toen men in 1477 geld inzamelde voor een altaarwij
ding, bedroeg de gemiddelde gift 44 wit; bij de Tolstegers was dit 42 wit. Tot slot 
zocht men in 1509 geld voor een zilveren wierookvat, en met succes. Op het totaal 
van 23454 wit viel niet meer dan één bijdrage van een Tolsteger te noteren: 60 
wit55. 
Uiteraard beïnvloedt het doel van de inzamelingen de hoogte en het aantal van de 
bijdragen, maar hoe en in welke mate valt hier moeilijk te bepalen. In 1486 vielen 
de mensen uit Tolsteeg duidelijk op tussen de andere parochianen, in 1466 veel 
minder en in 1477 vrijwel niet. Is de Nicolaasparochie overigens niet zo uitge
strekt dat men amper meer kan spreken van een stadsparochie? De gegevens uit 
1486 plaatsen de Tolstegers heel frappant tussen stad en platteland, maar men mag 
niet te grote conclusies verbinden aan één geval, ook omdat deze door de gege
vens over de andere inzamelingen niet worden ondersteund. 

Tolstegers in broederschappen 

Inwoners van Tolsteeg waren ook lid van broederschappen in de Nicolaaskerk. 
Men maakte in de rekeningen van de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap geen 
onderscheid tussen Utrechters van binnen of van buiten de muren. Een ledenlijst 
uit 1396 telt zes Tolstegers onder de 39 leden. Een jaar tevoren brachten de broe
ders geld bijeen voor het beschilderen van een Mariabeeld. Tussen 36 schenkende 
leden waren er zes afkomstig uit Tolsteeg. Onder de 49 schenkers die geen lid 
waren kwamen er eveneens zes uit Tolsteeg5". De Tolstegers onder de broeders 
gaven gemideld 25% minder, maar de Tolstegers onder de niet-leden gaven juist 
2% meer. Ging het bij de eerste groep om een verplichting en om iets extra's bij de 
tweede groep? 
Van de Heilige Kruisbroederschap in hun parochiekerk konden Tolstegers kenne
lijk geen lid worden. Toch vielen zij één keer op in de rekeningen van deze broe
ders. Toen zeven mensen in 1489 bladen perkament schonken voor een nieuw 
missaal, waren drie van hen Tolstegers. Als het doel van hun gaven iets geweest 
kan zijn buiten het religieuze vlak, was het wel simpelweg opvallen. Dat lukt zelfs 
nog na vijf eeuwen! In dit geval was de invloed van mensen buiten de muren op 
een groep mensen binnen de muren relatief groot, maar wellicht ook eenmalig". 
Tolstegers konden wel lid worden van de Servaasbroederschap in de Utrechtse 

iJ Rekeningen van de kerkmeesters der Nicolaaskerk, GAU. Bewaarde Archieven. II. 706. rek. 1486-
1487, f. 4-5v: f. 5v de Tolstegers. Alle bedragen zijn herleid tot witten. 

" Idem, rek. 1509-1510. I'. 6r-l Iv; f. 13r: daar staat bij de nagekomen giften Baerijck in Tolste, 5 st.; 5 
stuivers is 60 wit. 

s* Rekeningen van de Onze-Lieve-Vrouw-Ter Nood Godsbroederschap in de Nicolaaskerk. GAU. 
Bewaarde Archieven. I. 317. rek. 1395 en 1396 (ongefolieerd). 

" Rekeningen van de Heilig Kruisbroederschap in de Nicolaaskerk. GAU, Bewaarde Archieven, I. 321, 
rek. 1489 (ongefolieerd). 
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Plattegrond van Utrecht 
door Frans Hogenberg, tus
sen 1569-1572. Detail met 
gedeelte van hel buitenge-
recht Tolsteeg. Foto: GAU. 
C 11.961. 

abdij van die naam. gesitueerd vlakbij de huidige Tolsteegsingel. Zij lag in feite 
dichter bij Tolsteeg dan de Nicolaaskerk. Een lijst, welke zich bevindt in de reke
ningen van de broederschap uit 1499, vermeldt twaalf minimumgiften van 
Tolstegers voor het doen opdragen van zielemissen van de in totaal 49 bijdragen 
voor dit doeF. 
S. Muller Fzn., de Utrechtse archivaris, schreef dat de Servaasbroeders hoveniers 
waren in Abstede?". Nu er ook Tolstegers onder deze broeders blijken te zijn, roept 
zijn opmerking veel vragen op. De twaalf Tolstegers waren namelijk geen van 
allen hoveniers. Is Müllers uitlating in feite slechts een goed voorbeeld van een 
taai cliché, de landelijkheid van Abstede? We kunnen nog meer vragen stellen: 
waren de Servaasbroeders wel hoveniers, woonden zij allen in Abstede, waren alle 
Abstedenaren hoveniers en tegelijk leden van de Servaasbroederschap? Voor de 
antwoorden hierop zouden de rekeningen van de broeders nader onderzocht die
nen te worden. 
Zouden er in Tolsteeg ook hoveniers zijn geweest, zoals dat in de achttiende en 
negentiende eeuw daar en in Abstede het geval was? H. L. de Groot schrijft naar 
aanleiding van opgravingen in de Gansstraat, dat de samenstelling van de grond en 

'" Rekeningen van de Servaasbroederschap in de Servaasabdij, GAU. Bewaarde Archieven I 365-2 
(1485-1546). rek. 1499 (ongefolieerd). 

"' S. Muller Fzn. e.a., Catalogus van de bij hel stadsarchief bewaarde archieven. Ferste Afdeeling. De 
aan de stad Utrecht behoorende archieven (Utrecht, 1911) nr. 365. 
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de sporen erin mogelijk wijzen op "hoveniersgrond"'". Om Müllers stelling te 
beproeven is dit archeologische gegeven een zinnig uitgangspunt voor verder 
onderzoek in geschreven bronnen, zowel voor Tolsteeg als Abstede. Abstede was 
wellicht minder landelijk dan velen, ook ik. lang gedacht hebben. Misschien zou 
men dan ook kunnen beoordelen of Abstede een typisch buitengerecht was. 
Het blijkt dat inwoners van buitengerechten gewoon lid konden worden van stede
lijke broederschappen, op de Heilige Kruisbroederschap na. Voor zover zij hun 
religieuze gevoelens uitleefden in broederschapsverband waren ze op hun pa
rochie in de stad aangewezen. 
De aanwezigheid van het Sint-Joostsgasthuis, een religieuze instelling in Tolsteeg, 
wijst eveneens op grote invloed van de stad. Overwegend burgers van binnen de 
muren stichtten in 1377 dit gasthuis. Onder de 50 oprichters waren slechts vijf 
Tolstegers. Het kleine gasthuis diende als passantenhuis. In 1538 werd er vanuit de 
stad een inspectie verricht, waarbij bleek dat er slechts vijf bedden waren, waarvan 
alleen 'lantlopers" gebruik maakten. Ook sommige andere gasthuizen waren klein 
en verkeerden in die jaren in bedroevende staat61. 

Agressiemisdrijven in Tolsteeg 

We steunen voor onze kennis op dit gebied geheel op stedelijke bronnen, met 
name op stadsrekeningen, de raadsnotulen en -besluiten in het Raads Dagelijks 
Boek en het Buurspraakboek, en speciaal op de registers aangaande de overtredin
gen van de vechtkeuren, voor het gemak registers van de vechtkeuren genoemd. 
Volgens D. A. Berents betreffen de vechtkeuren, bestaande uit stedelijke verorde
ningen en bepalingen, agressiemisdrijven. Hij rekent daartoe doodslag, moord en 
mishandeling, bedreiging, belediging, laster en straatschenderij"2. Berents stelt dat 
agressiemisdrijven een groot deel uitmaakten van de criminaliteit in het laat-mid-
deleeuwse Utrecht, zo'n 37%6'. De registers van de vechtkeuren die vooral lichte 
mishandeling, belediging, straatschenderij en ruzies noemen, heeft hij niet bestu
deerd voor deze conclusie. 
De keurmeesters, die de registers van de vechtkeuren bijhielden, maken voor 
Tolsteeg in veertien jaar (1477-1490) vermelding van 74 zaken, gemiddeld ruim 
vijf gevallen per jaar. Dat gemiddelde zegt niet alles, want alleen al in april, mei 
en juni 1482 was er sprake van liefst dertien zaken. In deze periode van oorlog 
tussen Holland en Utrecht was de situatie onduidelijk, maar wel gespannen, onder 
andere vanwege een dreigende afsnijding van de voedselaanvoer64. Men lette in 
Utrecht extra op ongeregeldheden. Desondanks vonden de keurmeesters dat 
slechts één van de dertien incidenten ernstig genoeg was om te dienen voor de 
raad. De oorlogssfeer blijkt uit het detail dat in dit geval én in drie andere gesepo
neerde zaken de aangeklaagden pieken als wapens hanteerden. 
Trekt men nu deze dertien gevallen af van de 74 incidenten, dan wordt het totaal 
61, wat neerkomt op ruim vier gevallen per jaar. Rekent men vervolgens de 74 

"' H. L. de Groot. 'Gansstraat 29'. in: T. J. Hoekstra en A. F. E. Kipp, eds. 'Archeologische en bouwhis
torische kroniek van de gemeente Utrecht 1986'. MBOU. 60 (1987) 109-25 1. aldaar 146-147. 

"' Zie n. 25 en L. van Tongerloo, 'Martha en martha's: vrouwen en een Utrechts gasthuis', in: 
Convivium. 21-37, vooral 23. 

": Berents. Misdaad in de middeleeuwen, 56, 57. 
"; Idem. 11. 140. 
"' J. F.. A. L. Struick. Utrecht door de eeuwen heen (4e dr.; Utrecht-Antwerpen, 1984) 116. 
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zaken mee bij de cijfers van Berents, dan wordt het totaal van de door hem gecon
stateerde agressiemisdrijven hoger, maar in verhouding blijft dit totaal gering. 
Tussen 1316 en 1455 noteerde Berents 2078 agressiemisdrijven"5. Het gemiddelde 
over deze 140 jaar bedraagt dan veertien, voor de stad en de buitengerechten 
samen wel te verstaan. De registers van de vechtkeuren tonen, voor Tolsteeg 
alleen, een gemiddelde van vijf agressiemisdrijven per jaar. In een kleine gemeen
schap als Tolsteeg was er inderdaad in verhouding meer agressie dan in de stad. 
Het was niet altijd rustig buiten de muren. In 1482 was er zelfs een golf van agres
siviteit in Tolsteeg, maar dat had een duidelijke oorzaak. 
Verder onderzoek zal dit nieuwe beeld van de agressie op de proef moeten stellen. 
In dit bestek is het van belang er op te wijzen dat deze kant van het leven minder 
bekend is voor het Kromme Rijngebied. We kunnen bij gebrek aan bronnen niet 
achterhalen of het er op het platteland even vreedzaam of juist even ruig aan toe
ging, 's Levens felheid, één van de kenmerken van de late middeleeuwen zoals 
Huizinga die beschreef, deed zich ongetwijfeld gelden op het platteland. Berents 
merkt terecht op dat men in die tijd vechten op zich niet als oneervol beschouwde'*. 
De registers van de vechtkeuren vormen een fascinerende bron voor onze kennis 
van het dagelijks leven. Ze tonen wellicht ook de geleidelijke overgang naar een 
nieuwe tijd. Het interpreteren van de gegevens is echter verre van eenvoudig. 
Slechts als men deze bron benut in samenhang met andere Utrechtse bronnen, 
kunnen de vele taferelen een juiste waardering ontvangen. De herbergier en zijn 
lastige klanten, de gein van jongeren, uitdagende vragen en venijnige antwoorden 
en gestes, flitsende messen, maar ook pure slapstick: we zien het voor ons, maar 
beschreven vanuit een middeleeuwse visie. De erachter liggende mentaliteit is de 
interessantste kant. 

Conclusies 

Was de stedelijke invloed in Tolsteeg en de andere buitengerechten zo groot dat 
we ze niet kunnen zien als een deel van het platteland? Wat is het belang van 
Tolsteeg voor onze kennis van de stad Utrecht en het Kromme Rijngebied? Er 
bestaan geen korte antwoorden op deze en andere vragen, maar een samenvatting 
van de hier gegeven antwoorden is wel mogelijk. 
De zwaarste argumenten om Tolsteeg al dan niet aan stad of platteland te verbin
den liggen wellicht op politiek en juridisch terrein. De aard van de vrijwillige 
rechtspraak van een buitengerecht was niet typisch stedelijk of landelijk. De leden 
van een buitengerecht leken zich met de term buurraden te willen onderscheiden 
zowel van de stad als van het platteland. Eind veertiende eeuw konden Tolstegers 
burger worden. Vanaf 1340 liet de stad steeds meer bepalingen ook voor de bui
tengerechten gelden. Uit de registers van de vechtkeuren blijkt vaak zeer beeldend 
hoe de Tolstegers onderling leefden, los van de stad: een paradoxale vaststelling 
uit zo'n stedelijke bron. 
Tolsteeg grenst voor een deel aan gerechten in het Kromme Rijngebied. De straat-

65 Berents, Misdaad in de middeleeuwen. 140. Er bestaat helaas nog geen bewerking van het beschikba
re vergelijkingsmateriaal voor het tijdvak na 1455 tot 1528. 

** Idem, 77. Vergelijk De Meyer en Van den Elzen. 'Het zwakke geslacht'. 76. met hun oproep tot nuan
cering van 's levens felheid voor de stedelingen. In hun Min en onmin blijkt dit. en zelfs het gehele 
artikel vergeten te zijn. evenals Berents' studie. 
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naam Tolsteeg, niet een of andere veldnaam als Klein Kovelswade. is de naam van 
het buitengerecht. De naamgeving van de Kromme Rijntakken bij Abstede en 
Tolsteeg komt bij Dekker wel ter sprake, maar hier is meer onderzoek nodig. 
Verder blijkt dat het gerecht in de Ganssteeg een tweede gerecht vormde in 
Tolsteeg dat op zijn minst veel overeenkomsten vertoonde met de mini-gerechten 
zoals Dekker die beschrijft. 
Tolstegers werkten voor zichzelf of voor anderen in de stad. Zij woonden dicht bij 
een belangrijke waterweg en een haven, beide van belang voor de stad. Ze betaal
den mee aan zowel het morgengeld als aan stedelijke belastingen, maar één keer 
ook aan het huisgeld, een echte plattelandsbelasting. In de Nicolaaskerk kerkten 
zij; zij betaalden mee bij inzamelingen en waren soms lid van broederschappen in 
deze kerk. De samenstelling van de Servaasbroederschap toont aan dat het gerecht 
Abstede waarschijnlijk te lang als typisch landelijk is beschouwd. In de zestiende 
eeuw vonden slechts landlopers onderdak in het Sint-Joostsgasthuis: een gasthuis 
buiten de muren, want al veel langer wilde men in de stad kennelijk zulke passan
ten niet toelaten. Gevallen van overtredingen van de vechtkeuren kwamen in 
Tolsteeg verhoudingsgewijs veel voor, maar eigenlijk alleen in oorlogstijd veront
rustend vaak. 
De invloed van Utrecht op Tolsteeg kon ver reiken, maar Tolsteeg maakte in een 
aantal opzichten duidelijk deel uit van het Kromme Rijngebied. De naam buurra-
den illustreert heel beknopt dat Tolstegers zich bewust waren van hun ligging tus
sen stad en platteland. Dankzij Dekkers rijke boek valt er juist op die landelijke 
kanten beter licht. Tolsteeg, de noordwesthoek van het Kromme Rijngebied. hoor
de bij dat gebied, maar was gedeeltelijk anders dan dit gebied. De combinatie van 
stedelijke en regionale bronnen maakt het mogelijk deze uithoek - die tegelijk 
aanhangsel is - diepgaand te verkennen. Zo komt uiteindelijk het eigen karakter 
van het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen beter naar voren. In de buitenge
rechten ontmoetten stad en platteland elkaar. Utrecht groeide al heel vroeg tot over 
de stadsmuren. De invloed van het platteland hield echter geen halt bij diezelfde 
muren. 
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